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Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, 
Alakadar Eden Siyasi Hadiseleri 

Türkiyeyi 
izah Etti 

lnönü devri--
/nönü, Cumhıırreislığine seçileli üç sene olmuş
lar. Her tarafımız ateş oe kan deryası içi~~e
dir. Bir çok milletler dünya haritasından sılın
mişlerdfr. Bir çokları mukadderat mücadelesi 
yapıyorlar. Harp afeti hudutlarımıza, kara sula
rımıza, kapılarımıza kadar gelmiştir. Fakat biı 
lıtJli salla içindeyiz. Rahatız. Ekmf»ğimizi lwzru 
içinde giprru. Ôıle bir vaigetimiz var ki. dos 
tamuza lıogranlılt. diiımanımı•• lculcançlılc lıisle• 
ri telkin ediyor. 

Yazan : CA YiT ORAL 

A
tatürk hasta idi. Artık onun rahatsızlığını ~uymayan, işitmi
yen, yalnız bizde değil, bütün dünyada . ~ımse kalmamıtt~. 

Vaziyet ümitsizdi. Hastalık çaresi olmıyan, tedavısı bulunmıyan hır 
devretti. Hor Türle, erkek kadın, çocuk ihtiyar bu iç takan, kalp sız 
latan, telilhi rüç olan bir elem ve ıztırap içindeydi. Ne olacağız 
diyenler, yabancı memleketlerden akseden kasdi dedikoduları bilmi 
yerek, dllşünmiyerek, muhakeme etmiyerek birbirine fısıldıyanlar ek
sik olmıyordu. Evet ne olacaj'ız? Meclis kimi seçecek? HükQmet ne 
ribi bir battı hareket tikibedecek? Sır sürü saaller, istifhamlar bir 
birini takip ediyordu. 

Herke" düşünce içinde yeni devlet reisioin kim olacağ'mı ıabır· 
aaılıkla bekliyordu. Vakıa herkes, bütün Türk milleti tabıi namzedin 
kim oldai'unu biliyor,ikinci devlet reisıoin kimin olması üzerinde kal· 
bile, şuuriyte, mubakemeııiyle itbfak etmiş bulunuyordu. Fakat buna 
raimen dışarıdan Jrelen haberler, havadiııler de akisler yapmaktan 

hali kalmıyordu. . . . _ 
işte bu tereddüt, bu endişe içinde yaşarken 11 lkıncıte~rın_ g~

nü bütün çekinmeler endi11eler korkular bertaraf oldn. Çuoku Bu· , y J • 

yülr. Millet Meclisi tarihi rolünü oynamış, tabıi ve hakiki nam:ıedı, 
o mevkie yaraşan vo yakışan büyük adamı devlet reialıiine hara· 
retle, ittifakla seçmişti. 

HülcQmet tarıh karşısıoda kendisine düşen dürüst ve namuslu va· 
ıifeaini yapmıştı. Şımdi Radyo başlarında loönünün devlet rei~lıırine 
aeçıldiiini i'itenler, onun Büyük Mıllet Meclisin~". yem.inini do.yanlar, 
onun büyük ve Ebedi Şef Atatürk. hakkında. bır ı~c.,hk ve bır e~e. 
biyat şaheseri olan beyannamesinı göz yaşlarıyle dınleyenler, ıevınç 

b · · d b b terı'nı' kutluyorlar coşkun tezahürlerle aarı-vo e1 ecan ıçıo e ır ır • . 
Jışıyorlar, öpüşüyorlardı. Sevinç bir gün e~velkı acı ve ıztı.rap kadar 
büyüktü. Fani Atatürk'e çok ağlanmıştı. Fakat onun yerıoo relen 

laönü için de o kadar sevinilmişti. . . • 
Art•k dost, düşman herkeste basıl olan kanaat şu ıdı:. ~ta 

türk'ün eaerı ölmiyecek, bu millet ooa yaşatacak ve ebedıleıtıre · 
cektir. Çünkü İnönü'nü seçmekle bo kararını vermiş bulunmaktadır. 

10 ikinci teşrinde Türkiyenio hariçten rörünen manzarası zayıf· 
lamış ribiydi. Çünkü Atatürk kaybediım~ti. F~ka~ .11 ikioci t~şrin· 
de Türkiye yine ayni milli birlik, milli beraberlık ıçınde ve ayru kod 

ret vo kuvvetle ortaya çıkmıştı. 
Burün lnönü cümhurreisli(ine seçileli üç aene olmuştar •. Bu Y•~aı: 

öyle karanlık, öyle korkunç sahnelerle doludur ki 1 tarihte bir .b~nzerı_nı 
bqlmak imkanı yoktur. Her tarafımız ateş ve kan deryası ıçındedır. 
Bir çok milletler dünya haritasından silinmişlerdir. Bir çokları mu· 
kadderat mücadelesi yapıyorlar. Harp afeti budatlarımıza, kara sul.a · 
rıınıza, kapılarımıza kadar gelmiştir. Fakat biz hali snlb içindeyız. 
Rabataz, ekmeğimizi bozar içinde yiyoruz. Ôyle bir vaziyetimiz var · 
dır ki dostumuza hayranlık, düım anımıza kıskançlık hisleri telkin 
ediyor. 

Dünya siyasetinde büyük bir rolümüz vardır . ihmal edilemn bir 
auıvazene unıuru vaziyetindeyiz. Dünyaoıo her tarah..ıda saygı . ve 
ıempati i'Örüyoruz. Çünkü kuvvetliyiz. Şefimize inanıyoruz. Oou sevıyo· 
raz O bize giiveniyor. Bu karşılıklı sağlam ve çözülmez sevgi ve hürmet 
biıleri içinde .. Yekdiğ'er imize bağlı bulunuyoruz. Şef ve aıilld arasındaki 
bu bailıhk ve kaynaşma ise bizi çoıc kuvvetlendiriyor. 

l1te üç senelik lnöoü devrinin ifadesi budur. Ç •k mümtaı bir . 
Şefin idareaiude milli birlik ve milli bütünlük içinde büyüyen, yülcıe
len, kudreti ve kavvetiyle çok ümidli ve parlak bir istikbale doiru 
vnrnyen Kemalitt Tnrldveıidir. 

Irak ve lrana gidecek demlryollar1mıza ~rfolunmak Uzere çıkarılan 

Beş Milyon Liralık 
Tahviller Satıldı 

Son günlerde 'stanbul Borsasında 
milli esham ve istikraz Tahvillerinde 
kuvvetli bir yükselme göze çarpıyor 

Ankara, 
edilmi,tir: 

11 (a.a.)- Maliye Vekaletinden teblii ve istikraz tabvll"rinide kuvvetli bir yüklflme ıröze 
çarpmaktadır. M l ıi varlık ve mali itibarımızın kuv
veti ve hallcıo emniyetinin en büvük bürhaoı olan 
bu yükselişler, iktisadi mehafilJe ehemmiyetle kayd 
olunmaktadır. 

lbrac müddeti 1 11·1941 sabahından 15 111941 
akşamına kadar devam etınelı: üzere set1hia çıka 
rılınış olan yüzde 7 g't"lirli 1941 demiryolu istikra. 
zıoın 5 Milyon liralık birinci tc·rtibine ait tabvıller 
hallcım1zı~. g~ıı~erdiği fevkalioe rağbet sayeı•nde 
ilk beş guo ıçınde tamamen satılmıştır. 

Halen bütün milli esham, it;bari kıymetlerinin 

fevkin 1e bulunmaktadır. Yüzde 70 i tediye olunmuş 
Merkez Bankası sen .. tleri 130 liraya yükselmiş, İ$ 
Bankası bi<ıse St"netleri i<ıe şimdiye kadar h iç görül 
mf'lımiş bir fiyata, 12 60 liraya çıkmıştır Tabii 
fiy11tları 38 40 olan Ana<lolu d~miryolu tabvilleri 
46 liradır. 

Dahili istikrazlarıınızın her zman muvaffakiyeotle 
kııpıomasıoı tfmin .eden vatandaşlar mız, bu de 
f aki istikra zil evveJkılf'rden daha ü"tün o)ara le gö• 
terdikl,ri rağbetten dolayı teşekkür ve ihracın bu 
akşam sıma erdıii ilan olunur. BilbaS9d milli istikraı tahvilleri çolr vüktektir. 

l'llanbul 11 ( Huııusi muhabirimizden ) - Irak 
ve lrana gidecek , deıniryoUanmıza satfolunmak 
üzere hükOmetçe avın 1 sinde çıkarılan 5 m•lvon 
liralık tahviller bugün teınamile .. tılmış bulunmak
tadır. 

E. g•lDİ tahvilleri 20 60 liraya, S vat 20 50 liraya 
çıkmıştır. Irak ve lran hududuna fİ iecek demiryol · 
larına sarfolanacak Y"'Di tahviller heoü:r. ıat1~ halin· 
dedir ve Borsa kotuna dahil d.-ğildir. Fakat beş 
gün sonra Borsada muamele görür görmez prim 
verect!'ğ'İoe şüphe edilmemektedir, Sın günlerde lstanbul Boraaunda mlllt esham 

Volokolonsk'dal 1 

Çember 
içi ne 
alınan 

ALMAN 
kıtaları 

Doğuda harekat 
mevziileşti 
Almanlar, Mosko· 
vanın zaptını kut· 
lamak için bastır· 
dıklar1 pullar1 iptal 
etmltler 

Radyo gazetttsi _ı 
Moskova meydan mubareb~si 

hızını kaybetmişe beozeınektedır. 
Harekat , bir iki nokta üzerinde 
ve mevzii mahiyette cereyan edi· 
yor. • 

Y aloıı, Vololcolonslc bölıeıtıo• 
de Sovyet çenberine alına? A!· 
maoların kurtarılması için şıddet 1 

muharebeler • olmaktadır. Ruslara 

göre oldukça mühim Alınan 1tuv· 
' b . . 1 nmıştır. vetleri çen er ıçıne a ı 

lmhalarma devam olunmak.tadır. 
Almanlar bu hususta hiç bir şey 
ıöylememi11lerdir: . 

Tola civarıoda muharebelerın 
ayni şiddette devam ettiği bildiri: 
liyor. Bu bölırede Almanların yeoı 
bir inkişaf kaydettiklerine dair bir 
haber yoktur. 

Belediyeler imar Heyeti Fen , .. m;ı, şehrimiz içme soyu tulumbala
rına ait proje ve tıırtnameyi Beledıye Riyasetine göndermiştir. Proje ve 
şartna.me Be~e~iye Daimi :n~ümeni tarafından tedkık edilmiş, bazı cİ · 
betlerıo tavzıhıne lüzum goruldüiiinden bu hususların imar Fen Şefli 
ğinden sorulmasına karar verilmiştir. 

içme H kuyularının sondaj ameliyesi yapılmıt olduiundao, sorulan 
1Ualler.~ cevap alınır alıoo:ıaz teaisatın inşası münakasaya çıkarılacaktır. 

Dırer taraftan, Beledıye ReMij-ince tehir harita1ının 31,000 liraya 
yaptırılmaaı~a karar verildij'i malOmdur. Ôirendiiimize röre, Belediyeler 
lm-:' ~eye~ Fen ıefllği, şehir haritasının proje ve ıartoamesini de Be .. 
ledıye ye gondermiştir. Daimi Encümen bunları tedkik etmif ve muovafık 
fÖrmüştür. 

Finlandiya 
Rusya'ya karşı -harpten vaz geç-- -----............... 
miyecek 

Nevyork 11 ( a. a ) Fin 
landiya ticaret nazm, Amerikan . 

Fin dostluk münasebetlerini inki 

~af ettirmek i~in 1940 da kurul

muş olan cemiyete röoderdiii bir 
telgrafta divor ki : 

« Finlandiyanın Sovyetler 

Birlitine karşı ya tığı mücadele. 

bir başka devletin ıraranti edemi 

yeceii Finlindiyanın emniyeti için 

yapılmaktadır. Finlindiyanıo em• 

peryaliıt biç bir hedefi yoktur. 

Bu barbe Finlandiyayı Sovyetler 

Birliti sokmuıtur. Finli.ndiya baş
ka türlü hareket edemezdi. Sov. 
yellerle harbimizde Amerika ge· 
çen kış bize muhabbet göstermiş 
ve muıaharette bulunmuştur. Fa· 
kat bize askeri emniyeti verme-

Muaollnin Napolllere 
hitabı 

Roma. 11 ( a. a. ) - Musolini 
dün Napolıde Parti reisinin ve 

parti ıiyasi şeflerinin vermiş olduğu 

bir kabul resminde ıo beyanatta 
bulunmuştur: 

«- Harp hareketine bilhassa 

maruz kalan cenubu ltalya halk.ının 

sükOnet ve disiplini muhafua ede

ceğine ve düşmanı hayal ıukGtu· 

na uğratacaima kaniydim. Bu gün· 

kü fedakarlıkların mükafatı zafer 
olacaktır. Bu zafer, MapoJinio en• 

düstri gayretini çok yOkseltecek
tir.» 

miştir. » 

Nazırın hu telirafı Fiı:ı • Ame· 
rikan cemiyeti reisinin, Finlindi· 
yanın alacatı vaziyet hakkında 

teminat isteyen telırraf na cevap· 
tır. Bu beyanat, Kordel Hal tara· 
fından yapılan ihtara Finlandiya 
hültOmetinin vereceii cevabın ma· 
hiyeti hakkında hir iıaret olarak 
telildti edilmektedir. 

PAR Ti 
GRUPU 

Haysiyet diva 
nı intihabında 

kimler seçildi? 

Aoııara 11 (a. a.) - Cüm 
buriyet H .ık Parfüi M"ctis rrn 
pn ucnumi h•yeti 11 11 1941 ıa 

lı günü 1aat 15 de reis · vekili 
Seyhan mPbuıu Hılmi Uran'ın 
reislri'inde t<'plandı. 

R ızname mocibiflce, parti 
hay!Iİyet divaC1 ıeçimi yıopılarak 

taıınif sonunda Doktor Mu·t fa 
Cantekin, lsmaıl K~mal. Doktor 
lbrabim Tali Ali Rana T drban 

Ziya Karamürsel. R · c~p Peker, 
Naci Eldeoiz'in seç ı lr1ikleri an· 
l"şılmış, riyasetçe seçim sonu 
heyete teblii edilmiştir. 

Bunu müteakip kürs'ye re 
ı~n Huiciye v~ldli Şükü Saraç· 
oilu, dünya siyasi dornmunu 

ve bu meyanda bizi uzaktan, va 

kından ali'uriar eden hadiseleri 
tafsilen izah etmiş ve ıöı: alan 
miltt1addit hatiplerin temu et 
tılclui mevzulara Harıcive veki 
lile birlikte alikalı Milli müda 
faa, Ticaret ve lktisat vekille 
ri de cevaplar vermişlerdir. 

RaztJamede başka madde 
olmadıfrı için saat 19.35 de 
toplantıya son verilmiştir. 

Banka l9tlrlk hlssealnl 
zamanıı> da teallm etml· 
yen belediye relalerl 

Ankara 11 [Hususi muhabiri· 
miı:den] - Belediyeler bankası 
kanonunun beşinci maddesinin de· 
jiştirilmeıi balckında hilkOmet 
meclise bir kanun llyihaaı vermİf· 
tir. Mer'i hükümler, bankal iştirlk 
hiueaini umanmda teslim etmiyen 
Belediye reisleri ve muhasipleri 
hakkında takibat yapılmasını imir 
balunmaktadır. Birçok Belediye 
reisleri ve mubaıipleri de mübrem 
ihtiyaçl11r dolayııile beledi hizmet· 
lerin akamete uğramamast için me· 
suliyetleri dahi gözönünde tutmak 
suretiyle bu iştirak hisselerini tediye 
edememişlerdir, 

Münhasıran bir omam hizmetin 
ifa11 maksadiyle hareket eden bo 
memurlara, kendilerine faiz tahmil 
etmek suretiyle mesuliyetleri cihe· 
tine gidilmesi dofrru rörülmemiı. 
bu ıebeble mqvakkat b .r madde 
ili.ve edilmiştir. 

Moskovadakl Amerikan 

B: 

elçlsl geri çaArddı 
Vaşinrton, 11 {a.a.) - D. N. 

Amerika hariciye nazırı Kor• 
del Hal Amerikanın Sovyetler bir· 
liii oezdindeld büyük elçisi Ştayn 
Hard'ın Amerikaya döneceğini t .. 
yit etmiştir. Hal, elçinin keadisil• 
istitare de bulunmak lizere çatrd• 

dırını söylemiıae de, yerine Rozvel• 
tin tatbik etmekte oldoju yeni 
ekonomik sisteme taraftar bir ph· 
ıiyetin tayin edilip edilmeyece;üıl 
bildirmemiştir. 

Donetz bölruinde de hareklt 
mevzii olarak devam ediyor. Ros· 
tof bölresindeki harbin mevzi bar 
bine intikal etmiş olduğu söylene• 
bilir. Almanlar, kapılarına kadar 
vardıkları halde bu oehri bir türlü 
işgal edemeıniılerdir. 

Kırımdaki Alman harekatı da 
yava,lamışa benziyor. Almanlar 
Sivastopol önlerine ll~dar :--armış 
lar y eltayı işral etm•şlerdı~. 

SEKER BUHRAHI YOKTUR 
Almanların şimalde, Tıkvıo ıeh · 

rini bir baskın neticesinde işral 
ettıkleri bildirilmektedir. 

Londra, 11 ( a,a.) - Rusya dan 
gelen ıon haberlere göre, Mosko 
vanm cenubunda Tuta çevresinde 
çok şiddetli muharebeler olmak· 
tadır. Leniorrad çevresinde Ruslar 
Almanları bir mikdar ıreriye al· 
mışlardır. Doneh: bavzuıoda tid
detli muharebeler olmaktadır. Gece 
ve rüodüz devam eden hücumlara 
ratmen Kırımda Sıvastopoldaki 

( Devamı ikincide ) 

~~~~~~~~~---.~~~--.-...,,.,,._..~~-~-~~~ ~ 

Adana'ya 17 vağon 
ŞEKER GELiYOR 
Şehrin ihtiyacını karşılıyacak miktarda Şeker mevcuttur; lk~is~t 
Müdürlüğü, her hangi bir ihtikara mani olmak için yalnız buyuk 

bakkallara ,eker vermektedir. - y..,.. Uıbwla -



2 BUGON 

1 

Jap 
m e s . e ı e ı e ır n 1 

n Donanması 
-
Amerikayı bile teliıa 'd.Oşürdiliü· 
ue röre dünyanm en büyük harp 
gemilerini inpya muktedir oldaju· 
nu göıtermiıtir. 

rak aju zayiat verecekleri mu· 
b.&Kk.aktır. 

MUstakbel Rus Japon har-

Şehirde şeker 
buhranı yoktur Müstakbel Rus· Japon 

harbinde lngillz ve A 
merik n donanmala
rlntn rolU 

Japonya, 460"0 tonluk. ge· 
ni dıitnotlar inşa ederek 
Amerikayı bile telaşa dü· 
şürdüğüne göre diinganın 
en biigiik harp gemilerini 
inşaya muktedir olduğunu 
göstermiştir. 

.Bilhaua dritnot ve ta,,,..re ge 
misi inşaatında Jıspon teruneleri 
ümidin fevldnde terakki ve inki· 
şaf gösterdikleri gibi denizaltı ge 

binde lngiliz ve Amerik~ t._._-_ 
'ltonanmalarımn rolü 

17 vagon takar, Adanaye gel· 
mek Uzere yola -

misi yapmak hu.susunda da ibtisa B una mukabil Japonyanm Sibir· 
sı elde etmişlerdir. jılpon bahriye· yaya taarruz eden ordularının 
sinin geçen umumi harbi müteakip ikmalini temin için denb:den yapa· 
mütehassıs Alman mühendislerin· d 

caiı aakliyatm müttefik onanma 
den iıtifade ederek Alman tahtel. • d'l tar.afmdan mon ve hatti iz aç e ı 
bahir kruvazörlerioi aynen taklit 

mesi çok mtişküldür. 

A lman ordıılanoıo Rnsya t op· ettiklerini bu mütehusıslardan bi b l b' R 
Şu halde müstak e ır 09 :-

rak larıodaki zafer yürüyüş· ri anlatmıştı. Diiedaraftan Japon· Jıpor harbinde Amerikan ve lngı· 
lerini adım adım takip eden jııpO!I lar minyatür İşçilikteki istidatlarile liz donanmalarının rolü Singapur 
siyueti dizginleri askerlerin eline küçük denizaltı ıemisi ve aeri bil- ve Filipio üslerine toplanarak bu· 
vererek f ırsattan istifade yolunu cumbotu tiplerini tekemmül ettir· ralardan cenup çin sahillerini kont· 
tutmuş" benziyor. mişlerdir. Japon fedaileri tarafıa· rol ve tehdit etmekten ibaret kalacak 

Filhakika Hindiçiniyi işğal ede dan sevk. ve idare edilen hüciiın· ve Japonya cenuba yaoi Siyam ve 
rek srenişleme politikasına hız ve- botlarının düşman ıemilerioi müaa Siogc.pura hücum etmedikçe ona 
ren Japonyanın ikinci hamlesıini deme ile imha edecekleri benilz karıı tedafü bir abluka tatbik et· 

bir şayia halinde i.e de bir ıulb 
hangi tarafa atacaiını dünya of ki- manevraamda kazara bir muhribi mekle iktifa edecektir. 
rı umumiyesi merakla bekliyor. batıran kruvazör kumandanının ha Uzak Şarkta müttefik havil 
Milli ülküsü Asyada büyük bir im· rakiri ( karnını bıçakla deşmek ) kuvvetinin faik durumundan mOs-
puatorluk kıırmak olan Jııpon mi· yaptığına bak.arak hücumbotları bet bir fayda memul ola~az. Zira 
Jitariımi daima bo ülküye aadık mürettebatının ölümü, iatihkar edo müttefik bava üsleri Japon ada. 
kalarak bana aykm düşünenleri cek harektte bulunmaları ihtimal lar1na ve donanmasının bolonduin 
susturmaya iç politikada önem ver· haricinde görülmeıneıktedir. ooktalına çek uzaktır. 

m ış ve dış politikasını Asya kıta 1 1 Pasifiiin harp aahne1i olma~ı 
sma hakimiyet esasına bağlamıştır. YA ZAN halinde Japon denizaltı ve kruva· 
Bıı hallimiyet evvelemirde Çin A B zörlerinin kor1an barbilo müttefik 
m~selesinin Japon görüşüne uyıun deniz ticaretini büyük zayiata do· 
olarak halli saniyen Asvada Ja '-----~---=•::.;.;;=-=·=----.,. çar edeceği de şüpheıizdir. 
pon ı ktisadiyatıoının her türlü k.a- Japon donanmasmda Uzak doğuda ve dolayısile 
yıt laroan azade olarak serbest bu T - Pasifikte vnko bnlacalc harpte Ja· 
luı masile temin olunabilir. persone ve mater.yal ponyaoın donanmaaıoa güvenme· 

Rll!lyanın Alman taarruznna J ı·ıodeki Amillerden biri de bu do apon bahriyeıini yakından tet 
da} aoamıyarak inhizama urradığı d b b 1 b nanmayı ıevk ve idare eden bah kik e en .Ya ancı ıu ay ar u 
ve harbi kaybetmek üzere oldu~m h . . uı. k fJ r·ıyelı'lorı'n harp i•tiyakiJe tutu• l ba rıyenın en y "'e vası J per- " -. 
şu sırada Japoııyanın Sibiryaya 88 ıonal ve materyale malik oldoju makta olmaııdır. Yıllardanberi 
dırması ıbtimalind , n bahsedilmekte noktasında müttefiktirler, Japon harbe ha:ı1rlanan bn kuvvetin ıo-
'lle bu sebeple Uzakşnlc ve Pasi bahriyesinin meziyetlerinden bi · 

011 
O'elmiyen bekleme ve çekinme 

f k d k z'k bir saf ri de sır saklamaktald dikkat ve • 
ı urumur un ço na ı itin asıdır. E'laseo mektom olmak ıiyuetleri yüzünden bıkkınlıkla 

baya ~rd iğine artık. biç bir şüphe b l t ' J d ... d b hıt1p ı'•tı·ya'-ıoı yava• yava• •-ay· as e 1 apoo pe aroııaın e USUIİ .. ili. w .. &. 

kalmamalı.tadır. ve önemli bir yor işgal eder. bederek rahata alışmak tehlikeıi· 
Japonya, Rusyaya taar- Maddi ve manevi kıymetinin ne düımeıi de hesaba katılıa ge· 

yükseldiiine şüphe olmayan Japon rektir. 

ruz edecek mi ? 
-~~~~~·~---~~~~~ 

A
caba Japonya Rusyaoıo mai 

ldbiyetioi fırsat ittihaz ede· 
rek bu .ezeli düşmanına taarruz 
edecek mi? Böyle bir taarruz vu
kuunda acaba Amerıka J apooyaya 
kartı harp açacak mı? Günün bu 
en mühim meaeleıi hatti Alman 
- Ruı boiuıma11oı da ıeçen di 
vaaı baltkındJl tahminlerde bulun· 
mai• lüzum srörmekeızin Japonya· 
nın Amerıka ke loriltereye karşı 
bıöf ve) a bakı kat olan tehdidinde 
orduAu kadar donanmaıına da trü • 
vendıi'ini kabul etmek lazımdır. 

Fılhak.ıka Japonya on dokuzun• 
cu asrın ortalarında harp saoayiini 
kurmaya lJaşlıadığı zaman donanma 
inşaahnı bllyati bir zaruret olarak 
ele almış ve bu uğurdaki ıayrel· 

l . ı·n mükafatını Coşımada 
erın 

Ruı dooanmıııunı hezimete uğ'rat· 
1_ etıyle kazanmıştar. 1905 ma. sur . 

R J 
barbınden ıonra denız 

uı • apon . . 
•. t ebemmayetını bır kere .uvve ıoın 
daha takdir eden Japouya do· 

dooaomaııoın mobhhl aınıttaki .re Net•kim u•-İ :lııarpto Alman 
ml m.evc:udı:ınu hakikate •n yakan don-maaı •Y'- lhtl-:ıtt l,clü•Uace. 

olarak ~öyle hi.ilasa edebiliriz. Jerlo limaularda atalete mahkQm 

12 dritnot, 8 tayyare gemiei, 20 edilmiş işıizHkten doran fesat tn· 
aau kruvazör, 27 hafif kravazör, humlırı ba donanmayı nihayet iı· 
125 nıiıhrip, 100 denizaltı ıemisi. yana kadar ı1irüklemişti. Ba psi 

Her ne kadar Amerikan do· kololilc tesir fÖ:tÖnilnde tatularakı 
nanmaaının kuvvetine Müıavi ol- ateşin kudreti haddi kuavaıını 
malcla beraber Japon donanma11 bulmuı olan Japon donanma11n· 
O s l e r i n i n müıalt olan coi· daa, bOyük Aıya imparatorlaio 
raft darumıından ötürü Uzak. ana k.oralmatılla en aıilult ıibl 
Şarkta aevkülcen üaUinlOfQne ma· l'Öriloen bu l'ilnk.O dilnya buhranı 
lik bulunmaktadır. Japonyanın Si. içinde büyük bir ·rol oyaamaıı 
biryaya muhtemel taarruzu lnril beklen•bilir. 
tere ve Amerika tarafından bu 
devlete karıı harp iJAoına müncer 
~lduğu ~akdirde Japon dıı deniz 
tıc~retııun felce utray&caiı kabul 
edılmekle beraber deniz yolu ile 
ne J.ı:pon adalarına ve ne de işra 
li altındaki Çin ıahillerino bir müt 
tefik ordunun ihraç odilmesıioe ih 
timal verileme%. Zira bu ordunttn 
büyük kısmının Atııerikadan Paıi
fiii ıeçerek relıneıi lhımdır ki 
bunun için tertip edilecek konvoy: 
ların Japon donan-aıı d . l - ve enıza · 
tılarm tarafından la4rruza aj'raya 

• 

VOLOKOLONSK'da 
( a .. t.ratı tilrlnclde ~ 

Sovyet müdafaa hatları yarılma· 
mıştlr. 

Londra, 11 ( a, a, ) - Alman 
liülnlmeti, Moskovaoın düşüşünü 
kotlamak için pul butırmışb. Pul 
larda Kremlin urayıuın resmi önün 
de l'amalı haç ve 1941 tarihi 
vaı.dı. Bıı pallar timdi iptal edil 
111iıtir. 

- çıkarıldı -
Bir müdclettenberi ~alk arasında, şehirde şeker sıkıntısı çe\c:.ildiii 

yolanda bazı şayıalar dolaşmaktaydı. Küçük bakkallar müraca· 
atçıJara « şeker yok! > diyor ve bu garip cevap, şehirde bir şeker 
buhranının mevcudiyeti zehabını uyandırıyordu. 

« Efünumumiyede » ki bu yanlış fikrin tashihini düşüadiik ve dün 
alakadar mak.amdan vaziyetin izahını iııtedik. 

Bize verilen mal<lmata göre, vagon kifayetsizliği dolayi!lile •on haf· 
ta içiode şeker gelmemiş ve iktisat müdiirlüj'ü bıı vaziyeti göz önünde 
tuuarak muhteın~l bir ihtiltirı Önlemek maıcs.dile mevcud •eker stoku-' . ' .. 
ou piyaaada nazım ma,,kıde bulunan büyük bakkallara verrnelde iktifa 
etmiştir. Bu büyük bakkallarda her zaman için şeker bulunabilmektedir. 

Diier taraftan öğrendiğimize göre 17 vaa-on şeker, şehrimize gel· 
nıek üzere yola çıkarılmışbr. 

Kahraman askerlerim.iz için 
·~~~-~ 

vur:ddaslanmız kızllay' a 
teberruata basladllar 

Seyhan kızılay cemiyeti yardım. 
cı komitesi her gün faaliyet halin 
dedir. Yurddaşlarımızdan bir kıs 
mı komiteye şiındiden • müracaatla 
teberruata ba.şLunışlardır. Hediye 
listelerinin yakında neşrine başla· 
nacaktır. 

Kahraman ask•rlerimize bedi 
yelik hırkaların kesim ve dikim işi 
düo müteahhitlerine ihale edilmiş 
tir. Yapılan açık münakasa netice
sinde: ipliği de müteahitlerioe ait 
olmak üzere, beher hırkaoıo kesim 
ve dikiın işi 16 kuruş 75 salimden 
ihale edilmiştir. 

Yardım sevenler cemiyeti ada 
na -1ubesinin de hırka işile yakın· 

dan alikalandıiı şükranla ~örülmek 
tedir. 

Hırkahk kaput bezi temini için 

kızılay umumi merkezinin delaleti 

Belediye mUfettitl Bay 
Hllmlnln muamelatı 

tetkik adlllyor 
Un fiatlar&nm tesbiti itinde 

muamelltımn tetkikine lizum iö· 
rül'n Belediye müfettiıi 8. Hilmi 
Savafana Belediye roialijince el 
çelctiriımiştir. VılAyet tarahodan 
rpnderilecek bir müfettiş, B Hil 
mioio muamelderini inceleyecektir. 

Hava Kurumu idare 
he retl toplantısı 
Türk Hava Kurumu idare hey

eti dün umumi bir toplantı yapmış; 
Halkımızm kuruma yardım şekil 
)eri görüşülaanştür. 

Yer sarsıntısı 
Evvelki gece saat 3,30 dan 

biraz sonra şehrimizde kısa ıilren 

oldukça şiddetli bir %elzelo duyul · 
snuştor. 

rica edilmiştir. Bu hususta ııümer· 
bank umum müdürlüğünden emir 
gelir gelmez kesim ve dikim faali 
yetine geçilecektir. 

Bir hırlcaoın bir liraya mal 
olacağı djşünülerek yüz kuruş üze 
rinden hediye kabul olunmaktadır. 

Hırkalar daha noksana mal olduğu 
takdirde artacak paranın tutarile 
yine hırka diktirilecek ve top ye· 
ltOn .\dana halkı namıoa kahraman 
orduya takdim olunacaktır. 

Seyhan kızılay cemiyeti yar· 
dımcı komitesi dün bütün şehir 

halkına beyanname dağıtmıştır. 

Yardımcı komiteden ayrılan 
bir gurup, hamiyetli fabrikatörü· 
miiz bay Nuri Haaın da i~tirlk.ile 

busrün müıtakil bir şekilde faaliye 
to geçecekt ir, 

Cumartesi gecesi Halk 
evinde mu-mera v•r 

Beden terbiyesi a-ençlik ku· 
lübleri i'ençleri tarafından Önümüz
deki cumarteai ıünii ıaat 15 de 
talebeye, l'ece 21 de ha)lca olmak 
üzere Halkevinde bir temsil veri
ı~cektir. 

Para9Ut kulası 
Bölg'emiz Beden Terb'yesi baş

kanlığı tarafından, Adanada bir 
paraşüt kulesi yapılması . için Türk 
Hava kurumuna ve Beden Terbi• 
yesi umum müdürlüğüne müraca· 
atta bulunulmuştur. 

Beden Terbiyesi mükellefleri 
paraşüt1tülerle mücadele talimlerine 
devam etmektedirler. 

Şif ide tahr.i konaolosluk 
Ankara - Santiago dö Şili 

de fahri bir kensoloılok ihdaa edi 
lorek bu vazifeye halen memleke· 

12:tkin.cit~rtll 1941 

• lzmfrdo, Torbalı'lı Fatma 
İlminde 15 yaşıoda ıüzel.:.bir kız, 

memleket haatahanesinde harici 
hastalıklar mütehassısı operatör 
doktor Asil Mukbil tarafından ya
pılan bir ameliyatla erkek olmuş· 
tur. Fatma, Fahri veya Euat isim· 
lerinden birioi almak istemektedir. 

• Ticaret Vekaleti ibtikarla 
mücadele için yeniden tedbirler 
almak üzeredir. Vekiletin yaphr· 
dığı tetkiklerde nıemleketimizdo 
her çeşit malın mebzulen bulun. 
duru teıbit edilmiştir. Yalnız bun
ların bir kısmının ııpeküliryon 

makıadile .iaklandığı aolaşılmı~tır. 
Bunun Önüne geçmek için Ticaret 
Vekaletince yeni bir kanon layi. 
hası hazırlanmaktadır. Layihada, 
ihtikar yapanlar, mal saklıyarak 

fiat yüaeltenler ile memlekette 
darlık tevlit edenler hakkında şid· 
detli bükilmler vaydır. Muhtekirle. 
rin ve mal sakhyanların bütün mal. 
larına da devletçe el konulacaktır. 

• Memlek6tİmiz için İngiltere, 
Amerilta ve uzak şark memleket 
lerine yapılan ııiparişlerin hepisi do 
Basraya gelmiştir. Basrada bnln· 
nan bu malların memleketimize 
ithaline derhal başlanmış ve ilk 
tren külliyetli miktarda kauçuk, 
otomobil llstiği, çuval, kanaviçe 
ve çay yiiklü olarak lstaobula ha
reket etmiştir. 

• Yeni ticaret anlaşması ile 
Almanyaya kilosu otuz k.uruştan 
6 bin ton eski mahsul kuru fasol. 
yanın ihracına hükiimetimizco mü· 
saade edilmiı,1tir. 

• Karabük demir ve çelik 
fabrikaları, demiryoln rayı, de•İr 
travera, ıaç levha ve muhtelif 
tiplerde demir tel imaline başla• 

mıştır. Ayrıca çelik tel imaline 
mahsus bir fabrika daha yapılmış· 
tır. Bunlardan başka demir su bo
rusu imaline mahsus teaiaat vücu. 
do rotirilmesi de kararlaştırılmıı· 
br. 

Fabrikaya bir bamızı kibrit ve 
sfir:>er fosfat istihsali için tesisat 

vücude getirilmeai maksadile 527 
bin liralık tahsisat ayrılmıştır. 

Fabrika reçen sene Divrikte is· 
tihıal edilen 130 bin ton cevherin 
50 bin tonunu işlomiıtir. Bundan 

başka Adapazarı civanndaki Çam 

daiı yıtaklarıodan da demir cev· 
heri iıtihıaline başlanmıştır. Bu 

rllne kadar alınan neticelere göre 
demir cevheri istihsalihmız demir 
ve çelik endüstrimizi karşıladıktan 
başka harice cevher ibarç edebi
lecek. bir vaziyete yükselmiştir. 

• İaşe işlerinin yeniden tanzi· 
mi ve fiat murakabe teşkilatının 
tevsii için yeni bir kanun proi,sl 
hazırlanm1ştır. Bu proje ile iaşe 
müsteşarlığı taşkilitı şimdiye ka· 
darki tatbikattan elde ediJen ne. 
ticelere sröre korulacaktır. 

tinde Şili petrol şirketi umumi ki 
tipliği 1i ifa eden Jorj Saavetros 
tayin edildi. 

na•ıma var ııj'ı balı.ımından Aılyanl~ 
'le orı u; loııltere2'İ olmak a:ımı 

donanmasmın terakkıyatınl yakın· 
dan takip ederek bahri teık.ilitıoda 1 IROMAN:341 KORSAN • J ZIRHLI 

k d. . o''rnek tutmuştur. onu en ısıne f 
Günden güne artan Japon nü u 

· · adalardan 
ıunun dar ve verımıız _ 
taşarak karşısında~i vasi ve mun· 
bit Çin topraklarına cebren yerle~ · 
tirilmeai için donanma kudretınııı 
mevcudiyeti oart idi. Çünkü; böyle 
bir teşebbüsün Çindek.i menfaat· 

lorini korwnak isteyen büytlk 
devletlerin o.ıukabeleaine .maruz ka· 
lacaiı tabii idi. J 1ponya için deniz 
qm aru:i eldo etmek kati bir ih· 
tiyaç olunca bu maluadıo iıtihaali 
ancak büyült bir donanma vilcude 
~t:frmek.le mümkündü. Her ne ita· 
dar Jııpon donanmaaını ttıık.il eden 
ıeınilerin hak.ik.t mıkdan malOm 
değilıe de bu devletin :u.man za• 

man loıiJtere ve Amorilr.aya 1'afa 

tutCtta~ı denizde de büyük. bir kuv• 
vet arzetmiş oldaiona füphe bı. 
rakmama"tadır. 

!apon donanmasmrn kuv~ 
J1pon donanınaaının buıünkü 

kuvvetini iki :cepheden miitalea et· 
mek icap eder. E'.vveleınirde bn 
donanma modern harp ve teknik 
bilj'il4'rile ve milli fedakirlık hiı. 
lerile mücehhez personale malik• 

harp ldfay4· 

·====================================== Grat Fon Şpe'nln son gUnlerl 
Sevinçle bağırdı: 

- Bravol Ve sanki Trlıtanh onuouo 
sesini duyacakmış gibi seslendi: 

- Peterl 

Zaten Peterio baıı da bir iki Hoiye 
sonra röründil: 

- Bırinci manivellyı çevirc:l.im. 
- Bra.vo Peter, Kayıia çık da bfru 

dinlen. 

Tristanlı aaj taraft-.ı kaYlf• çıkukto 
o da ıol tarafa yaılandı, 

Küreklere ıardıp borunun yuana rel· 
di. Boru muazzam bir ,1eydJ, kutru otu 
Hntimetre vardı. V.arkley UCQDu m11a,_. 

ne etti, •pey u,iraıtı ve nihayet arzı ka· 
pıyan maeieot dilleri •çmaja muvallAk 

U>ldu. 

- Tamam! diye ıöylendi. Peter fİ.m· 
dl bir d•ha dalacak ve maoivelidaa bir(. 
ni de lııal'eket ttir._lr.8io, Eier bo A.1' .. 
ket boruya tekrar aayaın altına çew.mu• 
öteki mani,.oliyı tecrübe ederiz. 

Kayıtı eski yerine j'ÖlürdQı 

- Haydi Peter. 
Peter gene daldı ve Varkl~y rlliO 

,elektrik fenerile aydmlaııdıj'ı bonm1m 
11 onoda. ıene 1aniyeleri aaymai• bqlad1. 
Bir kaç saniye ıoora boru ıa tatbında 
hava kabarcıl<ları çıkararakkayboldu. 

Su Ü.tüne çıkan Pelere Varkleyı 
- Kayıta w•I, ~dl. ~ .. ı..bm amcif. 

fak oldak mo? 

Beklediler ve bn bekleyiş çok sürme-

d• lk' d '-'k ..ı-nizio üzerinde ge-
ı. ı aır.ı a sonra UD 

. b. 1 . h~ 1 ldu « Entellicens ser
nış ır e&e ası o • 
vis » ajanı bir kaç karek.t~ kay~iı oraya 
~ötilrdü, ej'İlip cep feoorının ıtırıyla bak. 

ta " M•ioçle haykırdı: 
- Mazot; Bravof ... Şimdi ııra öteki 

dapolano ... 
Peter çabuk olma.b)'ll· Çflnldl muot 

yayılıraa çahpıan ,nçleıir. 
GöiaDnil ve onıoılarını ojqıtormakla 

meıiul olan Triatanh cev•p vermedi, fa· 
kat ~ı ile taavip ipreti Y•ptı. 

ikinci ~pooan yerini kolaylıkla bul
dalar. ilk .. terinde yaptıklannı tekrarla· 
dılar. 
o~~ depoyu bolmakta biraz mtıı· 

killt çektilerse de dördüncü kolaylıkla 
bulaado ve hepsinin birinciai ıibi boru· 
luı ıkiı. 

.... kayakta riyinirken loriliz a-ök· 
yQziloe bakarak aöylendi: 

.-~ doğcnuına çok &aman 
kilauıdı. ÇabGk dönıek. iyi ederiz. 

~k yorıım YO bitkin bir halde bu• 
laoaıı rittaalı endi4eyle ıordn: 

- c Fök balıfı körfezi » ne mi? 
- •Hayır, bayır- « Yao.aşılmu > a 

d611.a~. Tehlikede i:le olsak çok yor• 
runuı, iıtirabata muhtaca. Hem .ben 
Gıaf~ aaaaotlaıı eablo a.mc:t. 
HldajQ IUl8D De J•pacajıaı r6rllp •t· 

lenmek istiyorum. 

Adaya yanaştılar. Sandalı çektiler ve 
kendilerini kumsala attılar. Güneş doğma• 
ia başladığı :zaman onlar derin bir uyku
ya dalmıf bnlnouyorlardı. 

On bet dakika kadar sonra adanın 
öbür tarafında bir motör 1rüiilltl1•ü rök
ylbünü doldurdıı. Bunu dnymadıklar1 fİ· 
bi, tayyare ikinci defa reldiii uman da 
duymadılar, Ôtü ıibi yatıyorlardı. 

Tayyare üçüncü defa olarak ve ikin· 
ciainden bir aaat ıonra tekrar adaya y•k
laftıiı ıaman lll'bi de doiruldolar. Vark· 
ley : " 

- Uyku, daha doğrusu rece naıi· 

batlerle doludur. Fikrimi deı}'iştirdim. 

Graf Spee'yi seyredeceğ'iz diye burada 
beklemek bizim için çok tehlikeli... Bu 
kadar muvaffakiyetli bir iş başardıktan 

ıoura yakalanmamız pek büyük bir bııda· 
lalılc eseri olur. 

Korsan gemi yerine Hansı seyrederiz. 
Sınmm ki bu adam artık Triıtanlı arenç 
kızlarla meşıul olmaiı d,iişünecek halde 
olmıyacaktır. Bak ıörecok:sio. 

-xvı-

P-eter Kommon kaıazdenin Triıtao 
tepetioo çıkmak ioıtediiini ıöylediii H· 

man booo Hana Stimana da haber vermİf, 
bttl Varldeyln tnıiyeıl veçblle oou da 
beraber r•lmete t•iıraaıı, Hanı Hbebiııi 

söylemeksizin daveti derhal reddetmişti. 

Bu r~ddio iki sebebi vardı. Triıtanlı· 
lar bir dumao gördiller veya bir bayrak 
asmak istediler mi hemen kayıklarına at
layıp cYaoaşılmaz> a &'idiyorlardı. Haoı'· 
ıo bu vaziyette Koloniden ayrılma11 doi· 
ru olamazdı. 

İkinci sebebin vazife ile allkaıı yok· 
hı. Bir kaç zamandanberi Haos ne zaman 
Luiza ile karıılaısa yanı baııoda Peter 
beliriyor, kızla ahbaplıiı istediii ıeldlde 
bir türlü ilerliyemiyordu. 

Petor Komon'un beş l'Ün kulübeden 
aynlmaıı bu sebeple do işine yarıyacakh. 
Aylardanberi adada idi. Bu vaziyette çok 
çirkin bir Tristanh kı~a bile illnıaık et• 
meğ'i .3öze almışken üstelik Luiza güzel. 
di. Hans icabederse onu babası Rımetto· 
dan evlenmek üzere istemeğ'i bile gö2e • 
almıştı. Bir kaç ay, veya bir kaç hafta 
ıonra kızı bırakıp gitse ne çıkardı? Me. 
ınursnz, Papassız, yapılacak bıı evlenme
nin kanuni ne kıymeti vardı? 

Luiza, bn trilznl konuşan, beyaz tenli 
ve aarı saçlı adamdan hoşlanmakta idiy· 
ae de i'eno ıılulıdn ve hatti vahşi tabi· 
atını btrakmıyordu. Üstelik nişanlı idi. 
Nişanhılndan ayrılmumın Triıtanda uyan. 
dıracaıtı rezaletten peqinen korltııyordu. 

V uiyet bu merlcHde iken Hanı onu 
kndırmak lflo"bef fh lcnmmlf oluyordu. 

Dnamı fitil' 
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Basın Kongre
sinden intibalar 

YAZAN 
PEYAMi 

S FA 

Bir kaÇ gazete yazmış. Ben doğru bulmadım, Fakat 
olmuş bir kere. H erkes biliyor. Biz Basın kongresi 
için Ankaraya giderken bir bas~n seyrettik. 

«Basmak:& fi ılin bütün halleri ve manaları malOm. 
Fakat bunların hepsi bizim mesleğimizin kadrosu içi-

ne girmez. Biz yalnız gazete basmayı biliriz, ev basmasmı bilmeyiz. Fa· 
kat ne çare kaderde &sm kongresine g tmeden evvel bir de baskın 
kongresi yapmak varmı1. Bir yataklı vagonun içini mahalle farzedioiz. 
Hakkı Tarık lrnaın, S -:ılami izzet Muhtar, Cihat Ba':ıan m"balle bekçi9i, 
ben ve diğerleri de heyeti ibtivariyeden.. Gece yarısı, vu~ ubulan ihbar 
Üzerine, zabıta ile birlikte çat kapı, vazifemizi yaptık. Çığlıklar, yemin
ler, göz yaşları ... Basltıoı yapaolardan daha bıskm çıkanlarla mücade
le ... «Kitaba el basımm, senden başka yarim yokl> türk.ügünü çağırarken 
mantara basanların hali .. 

Zavallı kadm, zevce, iki gözü iki çeşme bize yalvarır: 
- Aman bu mesele kapanmasın, ört bas edilmesini 
Ha\ckı Tarık yanındaki meslekdaşları gösterir: 
- Hanım, hanım . .Sen dua et ki bu gazeteci arkadaşlar şahit ... Ar· 

tık sen istesen de mesele ka panmazl 

Ses sinema ının 
sessiz mUdUrU 

Kongreden birle.aç gün evvel 
şiddetli bir larenjit geç'rdiği 

için Selami izzetin sesi ktsılm,ştı; 
o kadar kısılmıştı ki a~zından ses 
yerine yünlü bir ku'Doşın yırtılma· 
stna benzer yumuşak ve donuk 
bir hışırtı çıkıyor, sözlerini ağzının 
şeklinden yalnız gözle dinlemek 
ve anlamak mümkün oluyordu. Se
lam=cik bütün kongre boyunca 
ıuıtu. 

Herkes onu göst.,riyordu: 
lçimızde hakiki gezeteci o. 

Susmasını biliyor. 
- SükQt altındır. 

- Bilhassa burada! 
Tesadüfe bakı ıız ki Selami 

izzet, yeni açılan Ses Sinemasının 
da müdürüdür; fakat sessiz fılın 
aktörleri gibi, konuşurken, ağzı 
açılıp kapamyor, yüzünün çizgileri 
savruluyor, elleri kalkıp iniyor, 
faltat ıesi çıkmıyordu. 

Dram ve komedi 
kısımları 

A man Yarabbi! Yusuf ·Ziya 
Ortaç, Bürhan Felek, Nuret· 

tin Artam, Refik Ahmet Sevengil, 
Naşit Hakkı, Doğan Nadi, Mekki 
Sait gibi zarıf ve nekre arkadaşlar 
arasında, 1aniye geçmeden malr.a 
ralart boıaltmamak kahil miydi? 
Fakat bep\i muharrir oldukları için 
kendi ıazetelerinde ve ıütıınlarında 
yazacakları şeyleri sütunuma mal 
etmek istemem. 

Kongre ikiye ayrılmıştı: Ko
medi kııını, dram k;gını. Biz, dram 
k11mı, daha Ankaraya giderken 
trende biraz evvel anlattığım a
cıklı rollerimizi oynamıştık. Sıra 
şimdi onlarda idi. Sanki İzzet Me 
lihin yazdığ-ı • K1barlık Budalası» 
adlı samimi bir vodvili oynuyor· 
lar, bizi katıltıyorlardı. 

Bu dramlar. komediler ve zi· 
yafetler arasında çahşmağa nasıl 
vakit bulabildiğimizi sorabılirsiniz. 

Önemli bir zat, telefonda, e• 
mir veriyor: 

- Kırk kasa bira • • • Yetmez 
mi ? Altmış olsun! Aman viski ... 
Ecnebılerde var ... Ne ?.. Çok az. 
Benim tarahmdan lohiıara koş. Bul 

sunlarl 

Ben ne ı:aman Ankaray" git· 
timse telefon başında buna benzer 
konuşmalar duydnm. 

Oranın havası başka. Her şe· 
ye ra(men insana öyle bir çalışma 
humması a-eliyor ki dağlan devir 

mek işten bile deiil. Tevekkeli 
~Dayan, baııarırsınl» dememişler l 

Eski an'ane 
f akl\t encümenlerde rörünmeyen· 

ler, koqırede eğızlarını açıp 

hık kelime söylemiyenler ve oldum 
olası basına ait meselelerden hiç 
bil'ine alaka göstermedikleri halde, 
her seçimde idare heyetine giren· 
ler de var. Açık söz: Ben bunlara 
reyimi vermedim. Bereket ki mer
kez heyetine burılarm boşluklarını 
telifi edecek liyakatler girdi. 

Encümenlerde sabahlara kadar 
harikah bir davranışla çalışan, ka 
nunların muaddel maddelerini ve 
nizamnameyi hazırhyan, yıllarca bu 
mesleğin kahrını çekmiş b a z ı 
arkadaşların seçimde adt bile o· 
konmuyordu. Kongreden sonra bun· 
landan biri dayanamadı: 

- Zebmetl biz çektik, parsa
yı baıkaları toployor, dedi. 

Arkadan bir seı yükıoldi: 
- !ski an'aDOI 

•• • 
Uç cins Mektepli 

arasında bir 
mu1'ayese 

YAZAN 
VA-NO 

Amerikanın 

müdafaası 
Ruzvelt kongre

den 117 milyon 

dolarhk kredi is

tedi 
Vaşington 11 ( a. a ) - Ruz. 

velt kongreden 117 milyon do. 
larlık yeni bir kredi açılmasını 
istemiştir. Bu paranın 114 milyo
nu ile Panama kanalında yeni 
bentler inşa edilecektir. Kalan 
para ise ayoi kanalın müdafaa 
tertibatıoıı'l tamamlanmasına sarf 
edilrcaktir. 

Nıwyork 11 ( a. a) - Ame
rika bahriye nezar~ti, kongre ti 
caret gemilerinin silatılaodırılması 
yasağını kaldırır kaldırmaz geıni
lere yerleştirilmek üzere, şimdi
den Birleşik Amerika limanlarına 
top yıtmıştır. 

Ruzvelt. kanonun Perşembe 
günü meclisten çıkması için te· 
şebbüslere girişmiştir. Bu auret. 
le yakında Amerika gemilerinin 
sılablanması ve harp bölgelerine 
girmesi imkin dahiline girmiş 
olacaktır. 

Vaşington 11 ( a, a) - Ayan 
meclisi, devriye ve_ mayn gemisi 
olarak kullanılmak uzere 400 ge 
minin satın alnması veya yapıl 
ması için 300 milyon dolarlık 
tabsi•atı kabul etmiştir, 

t.:.::.::.;.....---------------------= 

Akdenizde 
Bir ingiliz 
zaferi -On ltalyan nakliye 

gemisi ve bir muhrip 
batırıldı 

ltalyanlar Pantellarya 
adasını tahliye ettiler 

Londra 11 ( a.a ) - ln~iliz 
Bahriye nezareti Akdenizde 1 gi 
liz filosu tarafından kazanılan bü
yük bir mu11affalı:iyetl resmi bir 
tebliide bildirmiştir. 

logiliz bahriye nezal"etinin reıı· 
mi tebliği şudur: 

Geçen comartesi günü iki in· 
ıriliz hafif kruvaıörile iki muhrip 
Tarantonun cenubunda, 8 ltalyan 
nakliyesiyle muhriplerin takibine 
koyulmuştur. Saatlerce süren bir 
seyirden sonra pazar gecesi saba. 
ha karşı saat birde düşmanla te
mas vukı.ı bulmuştur. Bu sırada 
ıekiz vapurluk ilk düşman kafile. 
sine, iki iaşe gemisi ve iki torpido 
muhribile, onar bin tonluk iki ağır 

Mesele: kruvazörden mürekkeb ikinci bir 

Üoüformasından, ünüforması. düşman kafilesi daha iltihak et 

nın yakasındaki numarasından baş . mişti. 
layınız; sıkı bir dahili ve harici Müsademe başlamış ve lngiliz 
disiplin meselesi! harp gemiJeri, 10 düşman vapurun. 

Muhtelif seferler ısrarla temas dan onunu ateşliyerek battrmıştır. 
ettiğimiz bir noktaya' dünyanın mad- Bir düşman muhribi batırılmış, 

----------------------------
İNGİLİZ 
havacılığı 
Çörçll'ln beyanata 

gazeteler tarafın· 

dan memnuniyetle 

karşllandı 

Londra 11 (a. a.] - lnrillı 
bava kuvvetlerinin adedce ve cv
safca Alman bava kuvvetlerine 
müsavi olduğu hakkında Çörçil 
tarafından yapılan boyanatla Çor 
çil'ıo Japonyaya yaptığı ihtar ga. 
zetelerı biltıaua ilgilendirmiştir. 

Ni)UZ Kronikl diyor ki: 
«öu ıbtar, Çôrçılden başka 

biri tarısfından yapılmış olsaydı 

beyanatın isabeti hakkında tered
düt edebilirdik. 

Geçmişte hava kuvvetlerimi 
%İn kudreti hakkında ekııeriya 
mübalağalı rakamlar verilmiştir. 

Fakat madem ki bunu ibtiyath ol 
makla şöhret bulan Başvekil bizzat 
söylüyor, şu halde tayyarelerimi 
zin fazlalaştığ'ına inanabıliriz. » 

Deylı Meyi gazetesi havacı· 

lık muharriri diyor ki: 
«Hava kuvvetlerimizin Alman 

kuv11etlerine müsavi olmasında 

üç amil rol oynamıştır: 
1 - 26 aylık harpte Alman 

hava kovvetlerinin mnazzam ka 
yıplar vermesi. 

2 - Amerikanın b i 1 b a a s a 
bomba tayyaresi bakımından yar 
dımı. 

3 - Ara vermeden devam 
eden kendi istihsalatım,z.» 

ve maoevi kargaşalıklar. ortasında bir ile.incisi ağar hasara uirahlmış, 
<ii çalkaland,ğı. kimbilir daha da ne üçüncü bir düşman muhribinin de Siyam, tecavüze 
derece çallt.alanacağıa şn devirde 1 sonradan yedeğe alındığı ıörül. mukavemet edecek 
tekrar, bağrımız yanarak ve samimi. müştür. Bang. Kok 11 ( a. a) - Res 
yetle inanarl\k dolı. unoyoruz: İngiliz harp gemileri hiç bir mi aözcü. radyoda millete hitaben, 

G d k ·ı · d k hHara nğramaksızın salimen u"•le-arp emo rası erın e, es i "' milJetin tecavüze karşı mukave· 
d 1 k b. b' rine dönmüşlerdir. 

paşaza e ere ya ıo ır ter ıye ile I mete hazır olmasını istemiş ve 
k · · k · · k l ng'iliz harp ~emilerine dönü• çocu yetıştırme ıçın uru an (ve 0 .., demiştir ki : 

l f k d ı k b !erinde düşman torpil tayyareleri maa ese pe ~ para ir neti· « - Teklike büyüktür. Bir 
tarafından yapılan hücum tama· ce vermemiş olan) o müsamahakar, harp patlayabilir.• 
men akim kalmıştır. 

o « aman, yavrum üzülmesini» ci 60 · 65 vatındakl lngl· 
Cumartesi günü merkezi Ak. • 

usulüuün bizim memlekete tatbiki t ...... ,. de vazife 
denizde ogHiz tayyareleri iki muh- "" 

heyhat tatmin edeci, ihtiyaç\arımı· verilecek 
zı karşılayıcı bir netice vereme· ribin himayesinde seyreden bir 
miştir; veremez de. düımao ıremisini ateılemiılerdir. Londra 11 ( a. a) - Britan-

Geq.,a:ııel bir llu ile Darüı Leod,.., (•-•-) 11 - AJman ya hükOmeti 60 veya 65 yaşına 
şafakada ayoi ders programı tat haberlere ıröre, Mo901ioin Akde kadar sıhhatte olan bütün erkek. 
bik edilir; fakat ikincisinde disip· nizde en mühim ltalyan kalesi di. lerin harp gayretine iştirakini te· 
lin daha kuvvetlidir. Onun için ye vasıflandırdığı Pantellarya adası min maksadile bir plin haznla· 
semere de daha mükemmel oluyor. şimdi tamamilye tabliye edilmlş maktadır. 
Hatti al·ı .... te bı' '"'11' 'tn o'· bulunmaktadır. Bu adaya u.l.raya· J 

.. r y... n n .. ıanı - • aponlar Holl•nd• 
b ı d 1 cak vapurların lngilizler tarafından 

ıayet vana - o i e oldurun· b t 1 Hlndistanınden 
yor. a ırı ma11ndao korkulmalttadır. 
Zıra, mektebin bir ananesi vardır; Atlantlkte bir Yunan arrıhyorl•r 

o anane, o disiplin, bizi türk ter· vapuru batırıldı Şangbay 11 ( a. a.) - 1600 
biyesine daha sağlam bağlarla bağ· N kişilik diğer bir Japon kafil'"'ıı' evyork 11 ( a a ) 1 ·1 .. 
lamaktadır. t h b • · - ogı · daha Hollanda Hindistanından Ja· 

k. ere esa ına çalı•makta olan Bize, eski Ispartalıların tne, - 5283 .., ponyaya dönmüştür. 
1 tonilatoluk Evros Yunan va• 

lspartablar misali de lazım deji - Çang . Kay . Şek'ln 
ecdadınkine beoziyen tatlı aert bir vapurunun Atlantikte batırıldığı 

denizcilik mahfillert'nden bildı"ril· Ruzvelt·e '""es J terbiye ve hiç k.imseninkinin mu • • a 1 
mektedir. V · 

kallidi olmıyan bır milli terbiye li· M . aşıngton 11 ( a. a ) - Çi· 
aruska Patera Yanan •ilebi V zımdır. • nın aşingtondaki büyük elçisi, 

Yalnız o. de Ternöv sahili açıklarında kara· Ruzvelt'e mareşal Çang. Kay. 

12 ikinci Teşrin Çarşamba 
Türkiye Radyodifibyoıı poataları, 

Tiirklye ıadyoau, Aııı,,.ara radyoıu 

7,3ı) Proıram, ve memleket 
ıaat avarı. 

7,33 Müzik: Hafif parçalar (Pi) 
7.45 Ajanı haberleri. 
8,00 Muzık: Hafif parçalar prof• 

ramının Dcıvamı (pı.) 
8. L5 Evın ıaati. 
8,30/ 
8,45 Müzik : Hafif parçalar 

programının ıoo kısmı (pı.) 
12 30 Prorram, ve memleket 

saat ayarı. 
12 33 Müzik: Hicaz makamın· 

dan şarkılar. 

(Pı.) 

ı 2 45 Ajana haberleri. 
13 00 Müzik : Fasıl heyeti. 
13.30/ 
14,00 Muzik: kanşık prorram 

18 00 Program, ve memleket 
saat aya~ı . 

18,03 Müzik: Radyo caz ve 
tango orke•trası. 

18 15 Koııuıma (Dış politika 
hadisel .. ri) 

18,45 Radyo çocuk kulübü. 
19,30 Memleket saat ayarı, ve 

aj:tns haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika. 
19 55 Müzik. Kemençe ve ka. 

nun ile saz eserleri. 
20 15 Radyo gazetesi. 
20 45 Müzik: Bir halk türkO· 

sü öfrreniyornz-Haftanın türlıfüü: 
"'üpürgesi Yoncadan, 

21,00 Z raat takvimi. 
21,10 Müzik: Beraber şark1lar. 
21.30 Konuşma (Sağlık ıaati) 
21,45 Müz k: Rıvaseticomhur 

Bandosu (Ş"lf: Ihsan Künçer). 
1 . G. Pares: M"rs 
2 • Valdteufel: L'Estudiantina 

\Vals) 
3 . Kreutzer: Gıroata'da bir 

gece (üvertür) 
4 . A. Bruneau: Çocuk Kral 

Prelüd'ü 
5 • Maorice Ravel: Bolero. 
22,30 Memleket saat ayarı ve 

Aians Haberleri; Ziraat, Eıham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nolrnt bornsı 
(Fiyat). 

2l,45 Müzik: Dans müziği (Pı) 
22,55/ 
23 00 Yarınki Program, ve ka· 

panış. 
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1..1 c ·t \ 360 • Şevval 22 

;!:,, Nöbetci eczane 1 
istikamet eczanesi 

( Hillc.ömet yanında ) 

lngilizce ------·- -------· de rsleri 
Tahsilini İngilterede yap· 

mış tecrübeli bir İgilizce 
öğretmeni haftanın muayyen 
günlerindt; hususi ders ver
mek iıtiyor. lstiyenlerin şart· 
ları öğrenmek üzere Kırta· 
siyeci Bay Menmet Sadık 

Aldatmaza müracaat etme· 
leri. - Ak•am•dan- ya oturmuştur. Şek'ı'n bı' ., r me!'lajı01 vermiştir. 

•==============================~-~~~~;;;;;;;;;;;;;;;. 

Otomatik sinema icat edildi 
Tovn Brik.ıs nammda, 25 senoli\ bi~ eme· 

ma direktörü son zamanlarda otoınab sı~ema. 
. . . 8 t'k sineına, Şıkaro 

yı ıcad etmıştır. u otoma 1 •• d . 
b . bal . l l dan bıno e •t· şe rınde k sıoema sa on arın 

lemeğe başlamıştır. 
Brik•'" "dd" ·· fı'lm aösterilen bir .. ın 1 ıasıoa rore • 

sinemada ınüıtabdeınlerin . vücutlarına lüzum 
yokmuş. Buna binaendir ki Brik& işlet.tiii sine 
mada bilet satan memurlara yol vermış ve on· 
}arın yerine bilet •atan otomatik bir makine 

yerleştirmiıtir. . 
Fiımi seyretmek iıtiyealer, ba otomatik 

makineye muayyen bir para atmakta, makine· 
nin turnikesi de bir adam geçecek kadar açıl. 
dıktan sonra kapanıvermekteclir. 

Sinema salonunda mevcut 1850 koltuk 
dolduktan sonra otomatik bilet makinesinde 
urı renkte bir t.ampül yanmaktadır. Bu sarı 
ampül, sineınaoın aoldupna, içine para atılsa 
müşteri alınınıyacağına işarettir. Fakat sinema
nın çıkış kapısından bir müşteri çıkar çıkmaz 
bilet makinesi tekrar iıliyerek müşteri kabulü· 
ne başlamaktadır. Sınema salonunun içinde füm 
makinesi işleten ve tanzim eden otomatik bir 
alet mevcut olduğu cihetle, operatörlere lüzum 

kalmamıştır. 

• 
Bir kocanın 

ıztırabı 

, Londra asliye hukuk 
~ mahkemeai Randal a. 

dında bir tacirin talep 
vd müraaaah üzerine 

bJşanaı .. ına karar •rmiıtir. Randal bundan 
elli HD• evv•l avleaajf ve 1925 11aulae ka· 

Fakat 1925 seposinde R.ındal kör olıınca 
karısı kendisini tcrk:etmiştir. Zavallı Randal 16 
sene vefasız zevcesinin avdetıoi boş yere bek· 
ledi~ten sonra mahkemeye müracaatla boşan
ma ıstemiş ve hakime demiştir ki: 

c- Elli sene evli yaşadıktan soora mah
kemenizden boşanmama karar vermesini isti
yorum. Bundan da maksadım, mirasımdan mah· 
rnm btrakmak suretile zevcemi cezalandırmak. 
tır. :ı> 

lsko9yada kızının yanında bulunan Randal· 
ın.. zevcesi, ne kendisi ıelmek ve ne de vekil 
rondermek ıoretile mahkemenin davetine ica
bet etmemiştir. 

• B w Ü 1 • ispanyada boğa gii -
oga g reş erm- reflerinde sahaya yas 

de garip bir adet tık atılmas1 yasak edil. 
______________ _. miştir 1 .. İspanyolların 
bota güreşine çok meraklı oldulı.larını herkes 
bilir. Güreşi seyredenler bazen çok heyecanla. 

oırlar, bağırıp çağLrmak kafi gelmez, sabaya 
yastık yağdırırlar, 

Boğa güreşi sahalarında oturacak yerler ek· 
ıeriyetle ta.ıtır. Bıınun için seyirciler beraber· 
leriode bir yastık veya minder getirirler, ıe
yirciler boğa ile &'Üreşen (Matador) a kızarlar• 
11& hemen sahaya yastık yağmuru başlar. 

Bazen de akıi olur. (Matador) un mehare
ti ıeyircileri aıka 1retirir, bu defa da aevinç· 
ten sabaya yastıklar, minderler yajdırılır. Ba· 
zen buolar o kadar fazla olar ki, yarııı tatil 
adırek y11tıltları topla•ak llıımrelir, 

seyirciler yastıkla beraber bıra fıçılarını da 
• sahaya atmağa başlamışlardır. Hüktlmet bunun 

üzerine yastık atmayı yasak etmiştir. 

• ... ,E-n_b_U_y_U_k_z_iy_a_f_e ti S?o uma?larda Bir· 
leşık Amerıkaoın zen

rın çiflık sahiplerinden biri hz.ının düi!lnü mü· 
naaebetile üç bin kişilik bir ziyafet vermi~, ba 
ziyafette de iki ton yiyecek ve içecek harca• 
mıştır. Amerikan gazeteleri, bu ziyafetin bil· 
yüklük itibarile bir rekor t91kil etttijini yaz· 
mışlardır. 

Fakat lnriliz gazeteleri derhal bu iddiaya 
cevap vererek en büyilk ve zengin ziyafetler 
rekorunun lngilterede bulunduğunu ileri tür· 
müşlerdir. 

:Resmi vesikalardan anlaşıldığına göre 1464 
aenesinde Geıırge Nevill York şehri bafpiıko· 
posluiuna geçtıii zaman yer yü.zünüo en bü· 
yük ve :ıe.ngıo ziyafeti verilmiştir. York baş 
piakoposu ailesinin Pederi şahı mab;yetioi l'ö• 
termek için misli görülmemiş bir ziyafet ver· 
miş ve NeviU ailesine uzaktan yakından akra• 
balığı bulunan beş bin kişiyi bu ziyafete davet 

etmiştir. . ~ 
6 Bu muazzam ziyafette 80 ıemız okOz:. 

vahşi boğa, otoz domuz, 2000 tavuk. 200 Of· 
lak. 4000 kaz, 400 reyik, 300 tavşan, 3000 
piliç, 4000 adatavıını, 4000 güvercio, 3000 • 
ördek, 500 lteklik1 300 dana yavruıo, lOOO 
bıldırcın 5000 muhtelif nevide av kuşo, 75000 
Reni'• balıj'ı yeomif, bir milyon litrelik bira ,,. 
S0,000 litrelik ıarap itll•ittir. Zi7afet IMf rDa 
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ASRI iNiM 
Mntina 

2.30 BU AKŞAM s ..... 
8,30 

iki müstesna film birden 
1 

Amerika f im mBaabakuında blrlaciliti kuaaıa 
ıinema d6nyatıoın ebediyen iftihar edecetf pheHr .. 

~SONSUZ AŞK:~ 
......... _ 

Aılc, Kadınlık, Sanat, Gilullllc 

Bat Rolde: 
-BUyUk Vals- filminin unutulmaz arti•ti •• 

Luisa Raıner 
2 

Borüne kadar rördüiOnOz heyecan fılm1erlnln en mUıteanuı 

• Büyük artist: . MEL VYN DOUGLAS ın garottıfı~ 
.. '- + "f! •• • ., •:')t'.if:)!- ,. "" ' •",Ji;}t' ... ~ ~ . ~ 

'Gangsterlerin kucağında§'"~ 
e ıt • .. _. • ._..,. .... ô ••• M• ••;.v•X,e 

Ôlüm •• atetl• karıı karııyL. heyecan ve 
korka ile ylls yiize büyük GANGSTER filmi 

Baıiin ıiindib 2,30 matlnada ••• a/• 
Arsaga ıımamt iiurlne 

1 - Akasya Palas 2 - Manon Lesko 
Pek yakında Pek yakında 

Vahşi koşu 
Temamen renkli 

iLAN 
Seyhan P. T. T. MUdUrlüQUndan : 

ı . Seyhan P. T. T. Mlldürlüiü binası dahilinde yeniden 
inp edilecek olan ıu depoıu ile binanın badana, yatlı boya ve 
müteferrik tamırata 6/11/941 tarihinden itibaren on beş güa 
middetle açık ekailtmeya konulmuıtur. 

2 • Eksiltme 22/11/911 cumartesi günll aaat 12 de Sey
han P. T. T. Müdlllüğü binasında yapılacakhr. 

3· Bu itlerin muhammen bedeli (3000) lira olup muvakkat 
teminatı 225 liradır. 

4 • Bu iılere ait ketif cetvelile fenni buauai v• eksilme 
prtnameleri muai dahilllKle • 1aw - ,..,_ 
lijıne müracaatla görülebilir. 

S • Taliplerin ikinci maddede yazıla gün ve uatte mu· 
vakkat teminat makbuzlarile birlikte ekıiltme komisyonu· 
na müracaatları. 7· 12-16-21 

IRMAK HAMAMI 
Yeni mU•t•clr •ftınd• Adanen111 •• temiz en 

•onforhı ,•ı•n• hamamıdır. 
MUkemm•I ••rvl•I• ••••111ektedlr. 
Erkeklere : HergUn saat 5 den 11 e 

keder ve 18 den 24 e kadar. 
"adınlara: HergUn 12 den 18e kadar. 

Adres • HUıdlmet clv•rınd• Ulus Parkı 
• karfıeında. 1 7 1389 

Hacılar KöyU ihtiyar Heyetinden : 
Köytımüılln ıabliyeti maneviyeıine ait ıu.ve•ark25-12·941 

urihinden 2.S • 12 • 942 tarihine kadar bır aene müddetle 
icara verilecektir. 

ı - Bedela muhammen 1150 liradır. 
2 - Depozito akçaaı 82 lira 50 kunq olup taliplerin 

bu parayı k6y sandıtuıa Yeya bankaya yatarmalan lazundft". 
3 - ihale 20 • 11 • 941 pertembe ıtlnl aaat 14 de 

Hacılar köyünde yapılacaktır. 
4 • T aliplerio ıartnameyi okumak üzre Hacılu ihtiyar 

••yetine müracaatları ilin olunur. · 
1402 11 • 12 • 13 • 14 

Adana askerlik dairesi satın alma ko
misyonu Baskanııoından 
1 • Adaudaki ukeri birlikler laayvaalarının iç aJhlc ili· 

tiyacı içia 350 ton kuru ot kapalı zarf uulu ile utua alı
nacakbr. 

2 • Tutan 19250 lira olup ilk teminata 1tM4 liradır. 
3 • lbaleai 4. 12. 941 Perıembe ıünll aaat 11 de Ada

na Aakerlik Dairen Sabn Alma komiayonu 1&loaunda yapıla· 
caktır. 

4 ~ lat.ldilerin mua11ea umandan bir aat •vveline 
kadar teldi zarflarını komisyonda bmandur..a.n ilin oluaur. 

1407 lt..16.20-25 

Dr. Ziya TDmg6re11 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Miitebassııı 
Her gün butalannı AbidiD P... caddaladeld 125 

auaaarab muay•••aaeliıade kabul Ye tedaTiJ• ı..1••11-
br ı211 1-ıs 

BUGON 
----------

Millli Şefimiz ismet lnönü'nün Vecizeleri: 
« lalullpların Kıymet Ve Aza.atini Taktir Etmek için Zamu LJUD.....,. 81a U. Malc.ay .. Etmekde Fayda Vardw. » 

1914 Ten Sonra 
1 TUrkçe 88zlU 1 

25 S.nelllc Dünga Siga•tinin Geclt Resmi 
Ebedi Şef ATATÜRK, Milli Şef iSMET INÖNO 

Umumi Harp - lstlklil Mücadelesi 

Herkeain Merak ve Heyecanla Gireceti Film Bu 
Filmde 25 Sene Diinyada geçen Siyasi, iktisadi, içtimai 

t.n Mühim Vakayii Göreceksiniz. 

12 lldnclt... 1941 

En Merakh ve en Güzel filmleri bir araya topla1an 

Tan Sineması 
Bu Akfam 

Yine iki gilzel ve heyecanlı film birden takdim ecliyor 
-1-

ldeal için ülkeler atan ba1aline dunyaları dar bulu 
Kahramanlık ve fedeklrlak filmi 

1 Avcı B610ğ0 1 
TURKÇE SÔZLO Mevıimin ilk Süper fılmi 

-2-
Nevvorku Titreten Haydatlann müthiş mıceralan 

araıanda geçen bin bir tilrlü mecera •e heyecan dolu 

1 Babam Bir Katildir 1 
BugUnU iyi Anlamak için OUnU Gösteren Film Pek Yakında 

p e k y e k I n d 8 1 TÜRKÇE SôZLO 8Dy6k Şark Opereti 

Al 8 Ta ~ . •RsıN MALAL•N .-.. 

f IS~~~~~ .. ~ lllrcl~11 f1 ı 19'";..;: ... -:;:;:;:;:;: .... :-••• ...................... .. 

~iiZir~iiB~~k~~·,·Môdô~ıô'ôô~d~·~·=--~ 1Alsa~a~~~~~!:a~ıl1da 
Şudemiıde çıllftıtılmak lzere imtihanla bir daktitograf : Mevıimin En Muazzam, En Mahtetem v• Şimdiye Kadar 

alınacaktır. 1 Gördüiünüz filmlerin en Gtızeli 

Talipleriıa muvaffakiyet derece1ine ıöre yetmiı beı lira 1 
ya kadar aylık verilecektir. • 

imtihan 17 · ll ·94 l tarihinde ıubemiıde icra edilecektir 

1
i 

Taliplerin Yeaaik ile birlikte bankamıza müra.ıcaatları. 
1403 12 • 14 : 

• ............................................ 1 

Metropoliten 
== 

ı:::::::::- =~==c- .6 ~ 

cMoamarter Geceleri• Filminia Uaatalmaz Artl9ti 

ALBl!AT PREJEAN'IN 
Yarattıi't Em .. Jlis Huikuı, 8 111taa Nıba1etine Kadar G&zler 

Kamqtarıcı F evkallde Ltka •e Saltanat • • • Kalpleri 
Tıtret• Aık ve Sevilme Saboelerf 

-2-

' 

1 

1 

1 

Fevzi GOven Genç • .• Sevimli ... Güzel ••• Şirin • • • ve BillGr Seali : 

• • DEANNA DURBIN'IN ISKENDERUN 
Nakliyat ve komiıyon iti yapan işte bu anbar müıte• İ En aon çevirditi ve ıimdiye kadar yaptatı 

rileri aibi muhakkak ıizide memnun eder. • ı ı 
Telefon 218 1 Fllmlerln En GUz•ll 

1 
1 

' --T•.••_,._, d_ot_u_•_·:-_a;_~ __ 1_-_2_a __ .. 1 ~~ 1 LK AŞKI : 
Adaua askerlik dai- İ lii~~-~~~~~ii 11 

Adana askerlik dJi
rı ı ı e- r88

' 
Satın alma ko- ı• ....._ Şarkı. Dana. Şık.blc ve Göz kamattıncı Muiklnln 

1 

Tavaletlerio rüıelliii ar&11Dda çemlmiftir. 

misyonu başkanlı • 
oından: 

l· Adaaadaki aıkeri "u· 

miSJ00U b8Şk8011 - ı• Pek ~:a~~ ....... Haraba!~. !,_akında 
aından : Valt Diıneyla en blylk Şabeaeri 

ı. Adana'dald aıkerlhu- ı: Pamuk Pıtenses Va Yadı' CUcalar 

' 

' 
talaanenia 3 ayhk ihtiyacı 
olan 8000 kilo yoturt ve 
4000 kilo inek ıütü açık ek· 
8lltme ile utan abaacaktır. 

tahaaenin 3 aylık ihtiyacı O· 

lan 4000 kilo koyun eti açık 
eksiltme ile aabn alınacaktır. 

ietiiltee4-M:Meeeeee•••• .... MeeM•• .... eeeeeeeeM - 1 

2- Tutarı 2800 Ura olup 
ilk teminatı 210 liradır. 

3- ihaleli 29-1 1-941 cu· 
martui slnii aut 11,30 da 
Adua ukerlik daireli utın 
al•a komiayonunda yapıla· 
cakbr. 

4- lıteklileriıa muı11en 
zamanda depozitolarile ko· 
milyona müracaatları ilin 
olanv. 

1408 12-15-21-26 

2· Tutara 2000 lira olup 
ilk teminata 150 liradır. 

3- lbaleai 29-11·941 cu. 
marteai fiiaü uat 1 1 de A
dana Aakerlik Dairt-ıi Satıa 
alma komisyonunda 1apda· 
caktır. 

4- isteklilerin muayyen 
zamanda depozitolarile bir
lilde komiıyona mlracaatlı· 
n ilin olunur. 

1409 t2·i.8-22·27 

Bayan Şapka Salonu 
Hayrettin Atamer mevsimin son mo· 
dellerlrle muhterem mUtterllerlne 
yeni bir salon açmııtır. 
Aynca her torlu f&pka 11nnaları modellere göre 
değişir. 

ADRES : Belediye caddesi singer 

Zayi IDhUr 
Tuzla nahiyeainin Sarm1· 

aak köyii muhtarlık müblrtl· 
mi zayi ettim. Y eaisini yap• 
tıracatımdın eıkiaiain lallk· 
mü olmadıtını ilin ederim. 

Köy mubtan Cabbar 
Çürük 1406 

yardımsevenler cemiyeti 
Reisliğinden : 

Sayın Bayanlar: 
Bup uat 16 daHalke

vi saloauada cemiyetimiz na
aama umumi toplantı yapıla
caktır, Bu içtima yalnıı Ba· 
yanları mah1111tur. 

T uplantada cemiyetimizin 
bu güne kadar yapmlf oldu
iu itler izah edilecek ve ya· 
palacak itler konqulacak ve 
dilzenlenecektir. 

Kayıtlı ka1ıbız hayırae-
ven bayanlarm her ite terci
han bu içtimada bulunmaları 
bu illnla da davet ve rica 
olunur • magazası yanında No: 80 ._ ______ ... _____________________ ._ ____________ __ 

Radyonun mucidi • 

MARKONi! 
DIA. -------------

T•ltll ••il, ••il••• ••k ve zarif y ... n• Radro da MARK ON 1 dlr. 

Yeni ti., raclyolanmızı müessesemizde görüp dinliyebilirsiniz. 

TAHSiN SAllH IOSN!\ 

Tel. ı 974 
Abidin Pata Caddesi 

TelııTA80 P. K. 14 

Maras askeri satın 
alma komisyonundan: 

1- Kapab zarfla 6441 
çift kundura alınacaktır. mu· 
hammen bedeli 57969 lira, 
muYaldcat te'minab 4348 li
radır. 

• Kapalı zarfla ibaleal 15-
11·941 Cumarteli günü aaat 
ondadır. 

3- l.tcklilerin teklif mek-
1 tupl•nnı ihale uabadan la

akal bir uat evvel komiayo· 
na vermif bulunıcaktar .. 

4- Şerait Ye evsafı her· 
ıün l.tanbul, Ankara Le"a· 
Z1n amırlikleri utın alma ko 

miayonlannda Adana, Antep 
Samsua, Kayıeri ukerl utm 
alma komilyonlanacla ılrü· 
lebilir. 1364 29-4 8-12 

Zari Bankı cazda111 Ilı 
1 oh o r 

Ziraat Bankumclu ..... 
olduıum 1178 aumarab eh· 
danla muktr ctluam ko1· 
mut oldutum tatWk mühtl· 
rilmü kazaen zaJi eyledim 
1eniıini alacatımdan zayi o· 
lan cüzdanla mlbürün hiik· 
mü olmadıjı illn olunur. 

Palulu Huan otlu 
HlseJİD Kaya 1404 

l.tiyaı SalalM ı Ca.ıt ORAL 

U. Netriyat llldlrl ı Ankat 
Rlfat YAVIROCLU 

• ......,..., '<IUGON) ........ _ ..... 


